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من ميثاق األمم  إن الشراكة بني االحتاد اإلفريقي واألمم املتحدة يف إطار الفصل الثامن :الملخص

املتحدة، والقانون التأسيسي لالحتاد اإلفريقي تسعى لبلوغ هدف إقرار السالم وحتقيق االستقرار يف القارة 

ويعتمد العمل اجلماعي الناجح على إقامة شراكة فّعالة واستراتيجية بني جملس األمن الدويل .اإلفريقية

امة لألمم املتحدة ومفوضية االحتاد اإلفريقي، وهو ما جيسد وجملس السلم واألمن اإلفريقي، وبني األمانة الع

إال أن هذا التعاون قد يصطدم بالتداخل يف املسؤوليات املقررة هلذه األجهزة، خاصة .آليات التعاون بني املنظمتني

وتنسيق  تعاون مظاهر املمارسة العمليةبني جملس األمن الدويل وجملس السلم واألمن اإلفريقي، ومع ذلك أثبتت 

، خاصة وأن غالبية العمليات اليت تقوم يف جمال حفظ السلم واألمن الدوليني االحتاد اإلفريقي واألمم املتحدةبني 

فماهي آليات ومظاهر التعاون بني االحتاد اإلفريقي واألمم املتحدة يف جمال . خرية هي يف إفريقياهبا هذه األ

لتداخل يف املسؤوليات املقررة على مستوى األجهزة يف خمتلف حفظ السلم واألمن الدوليني خصوصًا يف ظل ا

الوثائق الدولية حمل الدراسة؟ وسيتم حبث هذه اإلشكالية وغريها من التساؤالت اليت يطرحها املوضوع من خالل 

من منهما آليات التعاون بني االحتاد اإلفريقي واألمم املتحدة يف جمال حفظ السلم واألمبحثني، يتناول األول

 .الدوليني، أما املبحث الثاين فيتطرق ملظاهر هذا التعاون بني املنظمتني

 السلم واألمن الدولينيتعاون، األمم املتحدة، االحتاد اإلفريقي،:الكلمات المفتاحية

Résumé: 
Le partenariat entre l'Union Africaine et les Nations Unies, dans le cadre du chapitre VIII de la Charte 

des Nations Unies et l'Acte constitutif de l'Union Africaine, a pour but d’atteindre l'objectif d'établir la paix et 

d’instaurer la stabilité sur le continent africain. Le succès du travail collectif dépend de la mise en place d'un 
partenariat efficace et stratégique entre le Conseil de sécurité international et le Conseil de paix et de sécurité 

africain, ainsi qu’entre le Secrétariat des Nations Unies et la Commission de l'Union africaine. C’est ce qui 

concrétise les mécanismes de coopération entre les deux organisations. Cependant, celle-ci peut se heurter à une 
interférence entre les responsabilités établies de ces organisations, spécialement entre le Conseil de sécurité et le 

Conseil de paix et de sécurité africain. Malgré cela, la pratique effective a démontré quels sont les aspects de la 
coopération et de la coordination entre l'Union africaine et les Nations Unies dans le domaine de la paix et la 

sécurité internationales, d'autant plus que la majorité des opérations de celle-ci se situent en Afrique. Quels sont 

donc les mécanismes et les aspects de la coopération entre l'Union Africaine et les Nations Unies, dans le 
domaine de la préservation de la paix et de la sécurité internationales, plus spécialement dans le contexte de 

l’interférence entre les responsabilités au niveau des organisations, confirmées au sein des différents documents 

internationaux objet de notre étude ?  
De ce fait, cette problématique fera l’objet de notre recherche, ainsi que d’autres questions posées par 

ce sujet, et cela à travers deux sections: la première, traitera des mécanismes de la coopération entre l'Union 

Africaine et les Nations Unies, dans le domaine de la préservation de la paix et de la sécurité internationales ; 
tandis que la deuxième traitera des aspects de cette coopération entre les deux organisations. 

Mots clés: Union Africaine, Nations Unies, coopération, paix et sécurité internationales.  
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 : دمةمق

إن الدور املتزايد األمهية للمنظمات اإلقليمية يف صون السلم واألمن الدوليني مسة 

رئيسية يف املشهد األمين الدويل يف مرحلة ما بعد احلرب الباردة، فاملنظمات اإلقليمية تتبوأ 

وهذه مكاًنا مركزًيا يف اهليكل األمين الدويل، وتعترب العناصر الرئيسية لألمن يف مناطقها، 

فاالحتاد اإلفريقي . احلقيقة ليست متجسدة يف أي مكان أكثر مّما هي متجسدة يف إفريقيا

وآلياته اإلقليمية هم املستجيبون األوائل لألزمات األمنية والزناعات املسلحة، واملبادرون 

  .بالعمليات السياسية اليت مكنتهم من تزويد تلك العمليات بالواليات

واليت تطرحها الزناعات  ،اليت يتعرض هلا السلم واألمن الدولينيتعترب التهديدات إذ 

املسلحة يف إفريقيا مصدر قلق لالحتاد اإلفريقي، ومن أجل التصدي ملثل هذه التحديات أنشأ هذا 

كآلية ملنع الزناعات وإدارهتا وتسويتها، ،يف عام  اإلفريقي األخري جملس السلم واألمن

وذلك أمام تقاعس الرئيسية حلفظ السلم واألمن الدوليني يف إفريقيا،  وكجهاز يتوىل املسؤولية

وهو ما  .، أال وهي حفظ السلم واألمن الدولينيةوفشل اهليئات األممية عن أداء مهمتها الرئيسي

اإلفريقي يف جمال حفظ السلم واألمن  واالحتاد املتحدة خلق نوع من التنافس بني األمم

 صة وأن الربوتوكول املنشئ جمللس السلم واألمن اإلفريقي لعام ، خاالدوليني يف إفريقيا

محل معه نوع من التناقض يف نصوص مواده، فتارة مينح مسؤولية حفظ السلم واألمن الدوليني 

يف إفريقيا جمللس السلم واألمن اإلفريقي، وتارة مينحها جمللس األمن الدويل باعتباره اجلهاز 

 . املختص بذلك

املنطلق تربز أمهية موضوع هذه الدراسة، فتسليط الضوء على آليات ومظاهر ومن هذا 

املتحدة يف جمال حفظ السلم واألمن الدوليني له أمهية  األممواإلفريقي  التعاون بني االحتاد

بالغة يف جمال تنسيق اجلهود بني املنظمة األممية واملنظمات اإلقليمية، خاصة مع التنامي 

على املستوى اإلقليمي، أين يتطلب األمر التدخل املباشر والسريع من طرف  املتزايد للزناعات

 .املنظمة اإلقليمية وبالتنسيق مع منظمة األمم املتحدة

ملنظمة األمم املتحدة، حيث تسعى كلتا  وهلذا يعد االحتاد اإلفريقي شريك مهم وأساسي

واألمن الدوليني بصفة عامة، املنظمتني إىل وضع آليات لتنسيق اجلهود يف جمال حفظ السلم 

كما أن هذه العالقة االستراتيجية تربز لنا بعض . وإعادة السلم واالستقرار للدولة العضو

.قمعيةمظاهر التعاون، سواء باختاذ وسائل سلمية أو 

االحتاد بني  التعاون إذ هتدف هذه الدراسة للتركيز على اآلليات اليت تقوم عليها عالقة

ال حفظ السلم واألمن الدوليني، ومظاهر هذه العالقة من حيث املتحدة يف جم اإلفريقي واألمم

 . تقسيم األدوار بني املنظمتني
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ماهي آليات ومظاهر التعاون بني االحتاد : وعليه تطرح هذه الدراسة اإلشكالية التالية

خل يف اإلفريقي واألمم املتحدة يف جمال حفظ السلم واألمن الدوليني خصوصًا يف ظل التدا

 .املسؤوليات املقررة على مستوى األجهزة يف خمتلف الوثائق الدولية حمل الدراسة؟

وهلذا سيتم تسليط الضوء يف هذه الدراسة على آليات التعاون ومظاهره بني االحتاد 

اإلفريقي واألمم املتحدة بصفة عامة وذلك من خالل مبحثني، يتناول املبحث األول آليات 

اد اإلفريقي واألمم املتحدة يف جمال حفظ السلم واألمن الدوليني، أما املبحث التعاون بني االحت

 .الثاين فيتطرق إىل مظاهر هذا التعاون

 آليات التعاون بين االتحاد اإلفريقي واألمم المتحدة: المبحث األول

 في مجال حفظ السلم واألمن الدوليين 

تحدة على وحو متزايد يف سياق ُتستخدم الشراكة بني االحتاد اإلفريقي واألمم امل

الفصل الثامن من ميثاق األمم املتحدة، لبلوغ هدف إقرار السالم وحتقيق االستقرار يف القارة 

ويعتمد العمل اجلماعي الناجح على إقامة شراكة فّعالة واستراتيجية بني جملس . اإلفريقية

عامة لألمم املتحدة ومفوضية األمن الدويل وجملس السلم واألمن اإلفريقي، وبني األمانة ال

وهي الشراكة اليت ينبغي أن تيسر متاسك عملية صنع القرار وتقسيم . االحتاد اإلفريقي

. (1)املسؤوليات بصورة واضحة على أساس املزايا النسبية لكل منهما

وعليه، فإن آليات التعاون والتنسيق بني االحتاد اإلفريقي واألمم املتحدة يف جمال حفظ 

واألمن الدوليني تتجسد يف التعاون بني جملس األمن الدويل وجملس السلم واألمن  السلم

، والتعاون بني األمانة العامة لألمم املتحدة ومفوضية االحتاد اإلفريقي (املطلب األول)اإلفريقي 

 (.املطلب الثاين)

 التعاون بني جملس األمن الدويل وجملس السلم واألمن اإلفريقي: املطلب األول

لعام  املنشئ جمللس السلم واألمن اإلفريقيمن الربوتوكول ( ك/)املادة  لقد أكدت

واألمم اإلفريقي  االحتادعلى ضرورة تعزيز وتطوير شراكة قوية للسالم واألمن بني  ،

 . ا مع املنظمات الدولية ذات الصلة األخرىوأيًض ،املتحدة والوكاالت التابعة هلا

الربوتوكول بتوضيح أعمق للعالقة مع األمم املتحدة، إذ نفس ن م( )وجاءت املادة 

ا منه للوفاء بصالحياته املتمثلة يف تعزيز وسعًي اإلفريقي أكدت على أن جملس السلم واألمن

                                           
فريقي حلفظ السالم اليت تأذن هبا األمم املتحدة تقرير األمني العام لألمم املتحدة عن دعم عمليات االحتاد اإل 

 .أكتوبر  ، املؤرخ يف (A/65/510-S/2010/514)رقم 
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البد وأن يتعاون ويعمل على وحو وثيق مع جملس  ،وصون األمن والسالم واالستقرار يف إفريقيا

الذي يتوىل املسؤولية الرئيسية لصون السالم واألمن الدوليني، ومع  ،األمن التابع لألمم املتحدة

 .للسلم واألمن واالستقرار يف إفريقيا اتعزيًز ،وكاالت األمم املتحدة ذات الصلة األخرى

 ،يف العمل مع األمم املتحدة االحتادة الربوتوكول على نّيذات من ( )كما تؤكد املادة 

املتعلق بدور املنظمات  ،يف ظل الفصل الثامن من امليثاق ،إفريقيا من أجل حفظ السلم واألمن يف

 .اإلقليمية يف حفظ السلم واألمن الدوليني

، "األخذ بعني االعتبار ميثاق األمم املتحدة"يبدو أن اإلشارة يف هذه النصوص إىل 

، ودور "لينييف حفظ السلم واألمن الدوالدويل املسؤولية الرئيسية جمللس األمن "والتأكيد على 

ضمين ، ميكن تفسريها على أهنا اعتراف "املنظمات اإلقليمية يف ظل الفصل الثامن من امليثاق"

تهم ورغبتهم يف االلتزام بالفصل الثامن من اإلفريقي بنّي االحتادمن جانب الدول األعضاء يف 

جملس األمن  على موافقة -كمنظمة إقليمية  -ي امليثاق، الذي يشترط حصول االحتاد اإلفريق

، على اعتبار أنه من يتوىل املسؤولية الرئيسية حلفظ السلم واألمن (1)الختاذ إجراءات القمع

لتماس لاألولوية للمنظمات اإلقليمية  متنحمن امليثاق  ()املادة  ا كانتإذف. (2)الدوليني

ن اإلجراءات السلمية ، فإن االحتاد اإلفريقي ميكنه أن يتخذ ماحلل السلمي للزناعات اإلقليمية

 .املتاحة حلل الزناعات اإلفريقية

 إذنمن امليثاق جندها تشترط حصول املنظمات اإلقليمية على  بالرجوع إىل املادة و

وهذا  ية،قمعفقط دون غريها من التدابري غري ال قمعيةعند اختاذها تدابري من جملس األمن، 

اإلفريقي إىل إذن من جملس  االحتادحيتاج فيه  ية المعال يتسم بالق يعين أن اختاذ أي إجراء

 األمن

قد أوىل للمنظمات اإلقليمية أمهية بالغة، وخصص  املتحدة إذا كان ميثاق األمموعليه 

هو الفصل الثامن، واعترف هلا بإمكانية لعب دور هام يف جمال تسوية املنازعات  كاماًل هلا فصاًل

تشجيعه للدول األعضاء فيها أن يعرضوا نزاعاهتم  الدولية بالطرق السلمية، وذلك من خالل

، فإن ذلك ال حيول دون قيام جملس (3)قبل اللجوء إىل األمم املتحدة أمام التنظيم اإلقليمي أواًل

. من امليثاق ا للمادة األمن بأداء مسؤوليته الرئيسية يف حفظ السلم واألمن الدوليني وفًق

                                           
 Girmachew Alemu ANEME, A study of the African Union’s right of intervention against 

Genocide, crimes against humanity and war crimes, Wolf Legal Publishers, the Netherlands, 2011, 

p.111. 

 .من ميثاق األمم املتحدة وهو ما نصت عليه املادة  

 . ص، اجلزائر، معمر بوزنادة، املنظمات اإلقليمية ونظام األمن اجلماعي، ديوان املطبوعات اجلامعية،  
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موقف إذا لزم األمر قبل استنفاذ االحتاد اإلفريقي فلمجلس األمن أن يفحص أي نزاع أو 

ع أو املوقف من شأنه أن ااستمرار هذا الزنكان لوسائل التسوية السلمية، وذلك لكي يقرر ما إذا 

أما خبصوص اختاذ تدابري قمعية من طرف  .(1) نيض للخطر حفظ السلم واألمن الدولييعِر

 . لس األمن الدويلمنظمة إقليمية فإن ذلك حيتاج إىل إذن من جم

جند أن جملس األمن تدخل يف الكثري من الزناعات الدولية رغم صفتها اإلقليمية،  وفعاًل

 –ففي الزناع اإلثيويب . وذلك على اعتبار أنه من يتوىل مسؤولية حفظ السلم واألمن الدوليني

ريي أصدر جملس األمن العديد من القرارات، من بينها القرار رقم ترياال

S/RES/1640(2005)
، والذي قرر فيه إيفاد ممثل اليابان الدائم لدى األمم املتحدة إىل (2)

، وهذا بصفته رئيس فريق عمل جملس نوفمرب  إىل  املنطقة يف الفترة املمتدة من 

األمن، إلعداد عمليات حفظ األمن والسلم الدوليني، وذلك بغرض تقصي احلقائق والبحث يف 

وقد كان تدخل جملس األمن يف الزناع اإلثيويب  .(3)عيشها املنطقة يف تلك الفترةاألوضاع اليت ت

ا، حيث دعا الدولتني إىل االريتريي جد مهم، ألن القتال قد وصل إىل مستوى متقدم جًد –

(4)االلتزام الصارم خبطة السالم

منظمة ك ا يف بعض األحيان تدخل منظمة األمم املتحدةوبالتايل يكون من املفيد جًد

إذ أن هناك من . اإلفريقي غري قادر على التحكم يف زمام األمور االحتادأن  عاملية، إذا ثبت فعاًل

ا الصراع مّم ه على مقربة كبرية منؤ، فقد يكون أعضااالحتادالعناصر اليت ميكن أن تضعف 

ا ملؤمتر ال وموضوعي، خاصة وأن سلطة القرار تعود دائًمجيعله غري قادر على تقدمي حل فّع

 .(5)رؤساء الدول واحلكومات

 

                                           
على الطريقة اليت تعاجل هبا اجلمعية العامة املسائل اليت تنبه إليها وفًقا هلذه  و جتري أحكام املادتني  

 .املادة

 .نوفمرب  املؤرخ يف  ،S/RES/1640(2005)رقم  االريتريي -بشأن الزناع اإلثيويب قرار جملس األمن 

ملتحدة واملنظمات اإلقليمية يف جمال حفظ السلم واألمن الدوليني، نزار عبديل، العالقة بني منظمة األمم ا 

  .ص  ، –عنابة،  –مذكرة ماجستري، كلية احلقوق، جامعة باجي خمتار 

أجهزة األمم املتحدة، اجلزء الثاين، الطبعة األوىل، دار احلامد للنشر  -حسني الفتالوي، األمم املتحدة  سهيل 

 .- ، ص صن، والتوزيع، عّما

وقد لوحظ هذا يف قضية الصحراء الغربية، فاعتراف منظمة الوحدة اإلفريقية جببهة البوليسارو باسم  

، ومنع هذا األخري من لعب دور أنداك اجلمهورية العربية الصحراوية، أدى إىل انسحاب املغرب من املنظمة

 .اجلهود الدولية واإلقليمية املبذولةدبلوماسي لتسوية هذا الزناع إىل حد اآلن رغم 
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ا فيما يتعلق بأحكام الربوتوكول ا داخلًيإال أن املثري لالهتمام هو أن نالحظ تناقًض

ضبط العالقة بني االحتاد اإلفريقي واألمم باملتعلقة املنشئ جمللس السلم واألمن اإلفريقي، 

عترف بأولوية األمم املتحدة يف ي( )يف مادته فمن جهة جند أن الربوتوكول  .(1)املتحدة

ومن جهة أخرى ينص على أن االحتاد اإلفريقي  -أعاله ركما ذك -حفظ السلم واألمن الدوليني 

  .تقع على عاتقه املسؤولية الرئيسية لتعزيز السالم واألمن واالستقرار يف إفريقيا

هو من يتوىل فريقي اإلأن جملس السلم واألمن  منه( ) يف املادة  عترب الربوتوكولإذ َي

ا دون الرجوع مهمة تعزيز السالم واألمن واالستقرار يف إفريقيا، كما يتوىل مهمة حساسة جًد

ا للمادة األمم املتحدة، وهي مهمة تقدمي توصية للمؤمتر طبًقمنظمة فيها إىل أي هيئة مبا فيها 

ة دولة عضو يف يف أّي ريقياإلف بالتدخل نيابة عن االحتاد لالحتاد، من القانون التأسيسي( ح)

، وذلك طبًقا (جرائم احلرب، اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية)الظروف اخلطرية 

على  ة دولة عضو بناًءقر طرق تدخل االحتاد يف أّيكما له أن ُي .من الربوتوكول( ه/)للمادة 

لالحتاد، وفًقا ملا نصت  سيمن القانون التأسي( ي)ا للمادة قرار صادر عن املؤمتر، وذلك طبًق

. من الربوتوكول( ص/)عليه املادة 

عند  االحتادباإلنابة عن الدول األعضاء يف  اإلفريقي يعمل جملس السلم واألمنو

ا للقانون ، وكل املقررات اليت يصدرها طبًقاملنشئ له جباته مبوجب الربوتوكولاتنفيذه لو

من هذا ( )، وذلك طبًقا للمادة عضاءالتأسيسي مقبولة وتنفذ من طرف الدول األ

 .الربوتوكول

 املنشئ جمللس السلم واألمن اإلفريقي من الربوتوكول( )وعليه، إذا كانت املادة 

باملسؤولية الرئيسية حلفظ السلم واألمن الدوليني، فإن املادة  الدويل تعترف جمللس األمن

فظ السلم واألمن يف إفريقيا جمللس من نفس الربوتوكول تعترف بنفس مسؤولية ح( )

 االحتادأن  "J.ALLAIN"قد يفهم من ذلك كما يرى الفقيه و. األمن اإلفريقيوالسلم 

اإلفريقي مينح لنفسه من خالل القانون التأسيسي والربوتوكول املنشئ جمللس السلم واألمن 

الذي يفترض الدويل، اإلفريقي األولوية يف حفظ السلم واألمن يف إفريقيا على جملس األمن 

 . (2)أن يكون هو صاحب االختصاص األصيل يف حفظ السلم واألمن الدوليني

 

                                           
 
Kithure KINDIKI, " The normative and institutional framework of the African Union relating to 

the protection of human rights and the maintenance of international peace and security:A critical 

appraisal ", A H R L J., Centre for Human Rights, University of pretoria, Vol. 3, 2003, p.115. 

Girmachew Alemu ANEME, Op. Cit., p. 111.  
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يف حفظ  الدويل يبدو أن واضعي الربوتوكول يعترفون بأولوية مسؤولية جملس األمنإذ 

وما يؤكد هذا املوقف هو املادة  ،(1)السلم واألمن يف بقية مناطق العامل األخرى دون إفريقيا

، واليت جاء فيها أن االحتاد (2)اإلفريقي من الربوتوكول املنشئ جمللس السلم واألمن( )

إال إذا اقتضى  ،اإلفريقي ال يطلب مساعدة من جملس األمن يف حفظ السلم واألمن يف إفريقيا

يف حفظ  اإلفريقي األمر ذلك، وأن األمم املتحدة تلتزم بتقدمي ومساعدة جملس السلم واألمن

.(3)من يف إفريقياالسلم واأل

 من الربوتوكول( ) العالقة بني االحتاد اإلفريقي واألمم املتحدة حسب املادة  إذن

يف  ،ا إىل جنبهي عالقة أفقية، مبعىن أهنما يعمالن جنًب اإلفريقي لس السلم واألمناملنشئ جمل

زيع السلطات يكون من نفس الربوتوكول تعتربها عالقة عمودية، أي أن تو( ) حني أن املادة 

هرمي، حبيث تكون األمم املتحدة يف القمة، على اعتبار أهنا من يتوىل املسؤولية الرئيسية 

 . حلفظ السلم واألمن الدوليني

ا على منظومة األمم املتحدة رأًس َبَلفهذا التناقض يدفعنا للقول أن االحتاد اإلفريقي َق

، وذلك حىت الدويل األمن س تقدم املساعدة جمللعقب، فاملفروض أن املنظمات اإلقليمية هي اليت

يؤدي مهامه الرئيسية حلفظ السلم واألمن الدوليني، إال أن االحتاد منح لنفسه األولوية يف 

حفظ السلم واألمن يف إفريقيا، وأن على األمم املتحدة تقدمي املساعدة له إذا اقتضى األمر 

من قبل القانون التأسيسي لالحتاد اإلفريقي  وهو ما جيعل التدخل على النحو املتوخى. ذلك

 .(4)يغتصب السيطرة املطلقة املخولة لألمم املتحدة بشأن استخدام القوة

وهلذا تقع العالقة بني جملس األمن الدويل وجملس السلم واألمن اإلفريقي يف صميم 

 نيـتيجية املنظمتالشراكة االستراتيجية العامة بني املنظمتني، وقد مكنت هذه الشراكة االسترا

 

 

                                           
Kithure KINDIKI, Op. Cit., p. 115.  

عند  يتم اللجوء ـ: " ، علىمن الربوتوكول املنشئ جمللس السلم واألمن اإلفريقي لعام ( ) تنص املادة  

سيت والعسكري تعزيًزا ألنشطة االحتاد ياالقتضاء ـ إىل األمم املتحدة لتوفري ما يلزم من الدعم املايل واللوج

بأحكام الفصل الثامن من ميثاق عماًل م واالستقرار يف إفريقيا وذلك اإلفريقي يف جمال تعزيز وصون األمن والسال

 ".م واألمن الدولينية يف حفظ السالاألمم املتحدة املتعلق بدور املنظمات اإلقليمي

 John-Mark IYI, " The Au/ ECOWAS unilateral humanitarian intervention legal regimes and the 

UN charter ", A J I C L., Edinburgh University Press, Vol. 21, N°3, 2013, p. 501. 
 
John-Mark IYI, Op. Cit., pp. 504-505. 
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من إجراء مشاورات منتظمة بشأن املسائل اليت حتظى باالهتمام املشترك يف جمال السلم 

 .(1)واألمن، حيثما يكون التعاون أكثر وضوًحا

ويف هذا الصدد عقد اجمللسني عشرة اجتماعات تشاورية إىل حد اآلن، بالتناوب بني 

، يف أديس أبابا، أين اتفق جوان  يف أديس أبابا ونيويورك، حيث عقد أول اجتماع 

اجمللسني على تطوير عالقة أقوى وأكثر تنظيًما بينهما، وشددا على األمهية اخلاصة لدعم 

يف حني .(2)بنيويورك أفريل  والثاين يف . وتفعيل منظومة السلم واألمن اإلفريقية

 . يس أبابايف أد عقد أعضاء اجمللسني اجتماعهما الثالث عام 

ويف . (3)، عقد االجتماع االستشاري الرابع املشترك يف نيويوركجويلية  ويف 

ختام هذا االجتماع صدر بالغ مشترك، أكد من خالله أعضاء اجمللسني من جديد أمهية زيادة 

تعزيز التعاون بني اهليئتني، وخباصة يف جماالت منع نشوب الزناعات، وحفظ السالم وبناء 

وتركزت مناقشات اجمللسني على سبل زيادة تعزيز التعاون . م، كما جددا التزامهما بذلكالسال

واقترح بعض األعضاء زيادة التفاعل بني اهليئتني، بعقد املزيد من . ونظم االتصاالت بينهما

واتفق اجلميع على أن االجتماعات التشاورية السنوية ينبغي أن . االجتماعات العادية واملعمقة

 .(4) املسائل اجلوهرية ذات االهتمام املشتركتعاجل

وتوالت االجتماعات التشاورية املشتركة بني جملس األمن الدويل وجملس السلم واألمن 

اإلفريقي، حيث عقد اجمللسني اجتماعهما التشاوري اخلامس يف مقر االحتاد اإلفريقي بأديس 

ا لتعاوهنم يف جماالت منع نشوب ، أين أجرى أعضاء اجمللسني تقييًمماي  أبابا يف 

الزناعات وحلها، وحفظ السالم وبنائه، مبا يف ذلك احلفاظ على النظام الدستوري، وتعزيز 

وقد أتاح االجتماع للهيئتني . (5)حقوق اإلنسان، وإحالل الدميقراطية وسيادة القانون يف إفريقيا

                                           
فريقي الشراكة بني األمم املتحدة واالحتاد اإل: احملضر احلريف جللسة جملس األمن حول عمليات السالم 

 .ديسمرب  بتاريخ  ة، املنعقد(S/PV.7343)وتطورها رقم 

قم تقرير األمني العام لألمم املتحدة عن التعاون بني األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية واملنظمات األخرى ر 

(A S) أوت  ، املؤرخ يف. 

تقرير األمني العام لألمم املتحدة عن التعاون بني األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية واملنظمات األخرى رقم  

(A S)أكتوبر   ، املؤرخ يف. 

A)، رقم ...فريقياالحتاد اإلتقرير األمني العام لألمم املتحدة حول دعم عمليات   S) ،

 .رجع السابقامل

فريقي يف شؤون السالم واألمن رقم تقرير األمني العام لألمم املتحدة عن التعاون بني األمم املتحدة واالحتاد اإل 

(S)ديسمرب   ، املؤرخ يف. 
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يف جمال السالم واألمن، ويف هذا املضي يف تطوير شراكة فعالة، ومناقشة القضايا الرئيسية 

، اللتني تَدَخل فيهما االحتاد اإلفريقي، مع السودان والصومالالصدد ناقشت اهليئتان احلالة يف 

 .كوت ديفوار وليبياوكذا حالة . تنسيق اجلهود والتعاون مع األمم املتحدة وشركاء آخرين

، واالجتماع التشاوري أما االجتماع التشاوري السادس فانعقد بنيويورك عام 

 .بأديس أبابا أكتوبر  السابع انعقد يف 

، واالجتماع التشاوري التاسع كما انعقد االجتماع التشاوري الثامن بنيويورك عام 

بأديس أبابا، أين أشاد مفوض السلم واألمن يف االحتاد اإلفريقي بتطور  مارس  يف 

ى ضرورة التركيز باألخص على منع نشوب الزناعات، ودعا إىل العالقة بني اجمللسني، وشّدد عل

 .(1)أن يقدم اجملتمع الدويل مبا يف ذلك جملس األمن الدعم الفوري واملستدام إىل بلدان املنطقة

وقد أخذ اجمللسان يزيدان من تبادهلما لوجهات النظر، ومن إجرائهما للمناقشات، كان 

، وكانت تشاوري السنوي املشترك العاشر يف ماي آخرها مبناسبة انعقاد اجتماعهما ال

.(2)مدرجة يف جدول أعمال هذا االجتماع الصومال وبوروندياحلالة يف كل من 

وعليه، يواصل جملس األمن الدويل وجملس السلم واألمن اإلفريقي تعاوهنما بشكل 

اإلفريقي موقًعا فريًدا إذ حيتل االحتاد . وثيق يف املسائل املتصلة بالسالم واألمن الدوليني

باعتباره اجملموعة اإلقليمية الوحيدة اليت يعقد معها أعضاء جملس األمن الدويل اجتماًعا 

 . تشاورًيا سنوًيا، ويزورون مقرها مرة كل سنتني

فرصة هامة لزيادة  -اليت تعقد بالتناوب –وتوفر هذه االجتماعات التشاورية السنوية 

فمنذ بدئها تركزت املناقشات على الدعم العام . (3)ة وتعزيزهاحتديد العالقة االستراتيجي

الذي تقدمه األمم املتحدة للربنامج العشري لبناء القدرات، وعلى أفضل السبل لتعزيز القدرة 

 .على التنبؤ، واالستدامة يف متويل قدرات االحتاد اإلفريقي يف جمال السلم واألمن الدوليني

 

 

                                           
رية إفريقيا الوسطى وإثيوبيا وبوروندي، مبا يف ذلك االحتاد ىل مجهوإتقرير بعثة جملس األمن املوفدة  

 .جوان  ، املؤرخ يف (S)فريقي رقم اإل

فريقي فيما يتعلق بقضايا تقرير األمني العام لألمم املتحدة عن تعزيز الشراكة بني األمم املتحدة واالحتاد اإل 

، املؤرخ (S)فريقي رقم مكتب األمم املتحدة لدى االحتاد اإل فريقيا، مبا يف ذلك عملإالسالم واألمن يف 

 .سبتمرب  يف 

A)، رقم ...فريقيتقرير األمني العام لألمم املتحدة عن دعم عمليات االحتاد اإل  S) ،

 .املرجع السابق
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 ني األمانة العامة لألمم املتحدة ومفوضية االحتاد اإلفريقيالتعاون ب: املطلب الثاين

تتضح العالقة املعززة بني األمم املتحدة واالحتاد اإلفريقي يف التعاون الوثيق واملتزايد 

 .بني األمانة العامة لألمم املتحدة ومفوضية االحتاد اإلفريقي، يف جمال السلم واألمن الدوليني

وترشيد العالقة بني املنظمتني، مت  يت اختذت لزيادة التكامل،ومن التدابري امللموسة ال

ويدمج هذا املكتب . جويلية  يف  مكتب األمم املتحدة لدى االحتاد اإلفريقيإنشاء 

واليات مكتب االتصال السابق لألمم املتحدة لدى االحتاد اإلفريقي، وفريق دعم عمليات 

األمم املتحدة للتخطيط لبعثة األمم املتحدة يف االحتاد اإلفريقي حلفظ السالم، وفريق 

كما أدجمت يف هذا املكتب اجلديد عناصر الدعم يف العملية املختلطة لالحتاد .الصومال

 .(1)اإلفريقي واألمم املتحدة يف دارفور، وآلية تنسيق الدعم املشتركة

د اإلفريقي العمل ويوفر هذا املكتب قناة إضافية ميكن من خالهلا لألمم املتحدة واالحتا

الوساطة، املساعي احلميدة ومنع نشوب الزناعات، : مًعا بشكل أوثق يف جماالت تشمل

واالنتخابات، وإصالح قطاع األمن، ونزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج، واالعالم، والعمليات 

 .ألمنالعسكرية وعمليات الشرطة، واإلجراءات املتعلقة باأللغام، واملسائل املتصلة با

ويعمل هذا املكتب الذي ميثل إدارة الشؤون السياسية وإدارة عمليات حفظ السالم وإدارة 

الدعم امليداين باألمانة العامة لألمم املتحدة، على أرض الواقع بشكل وثيق مع االحتاد 

اإلفريقي، ويقدم الدعم يف جماالت وضع سياسات وختطيط العمليات، وبناء القدرات يف األجل 

كما يعمل املكتب على تقدمي املشورة الفنية ملفوضية االحتاد اإلفريقي يف جماالت . (2)يلالطو

خمتلفة، مثل القدرات املؤسسية والتشغيلية لإلدارة، وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 

واخلدمات اللوجستية والتدريب فيما يتصل بالبعثات، والسيما يف سياق العمليات اجلارية 

دعم السالم، واحتياجات جملس السلم واألمن اإلفريقي، مبا يف ذلك القوة االحتياطية واملقبلة ل

 .اإلفريقية

وعلى املستوى االستراتيجي، قام األمني العام لألمم املتحدة ورئيس مفوضية االحتاد 

، واليت جتتمع مرتني يف السنة، فرقة العمل املشتركة املعنية بالسالم واألمناإلفريقي بتدشني 

حيث تركز هذه . سبتمرب  ين شارك الطرفان يف عقد اجللسة االفتتاحية للفرقة يف أ

الفرقة على تعزيز الشراكة االستراتيجية للسالم واألمن بني األمانة العامة لألمم املتحدة 

                                           
A)، رقم ...فريقيد اإلتقرير األمني العام لألمم املتحدة عن دعم عمليات االحتا S) ،

 .نفسهاملرجع 

تقرير األمني العام لألمم املتحدة عن التعاون بني األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية واملنظمات األخرى رقم  

(A S)أوت  رخ يف ؤ، امل. 
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كما أن التبادالت املباشرة املنتظمة لآلراء بني مكاتب األمانة . (1)ومفوضية االحتاد اإلفريقي

 .(2)عامة واملفوضية، جعلت من هذا التعاون أكثر فعالية يف منع نشوب الزناعات وإدارهتا وحلهاال

وقد تلقى التعاون بني األمم املتحدة واالحتاد اإلفريقي دفعة جديدة، عندما أكد  

على أمهية إيالء االهتمام لالحتياجات اخلاصة إلفريقيا، ودعا  مؤمتر القمة العاملي لعام 

وضع برنامج عشري لبناء قدرات االحتاد اإلفريقي، يراعي بالكامل والية االحتاد اإلفريقي إىل 

 .اآلخذة يف االتساع مقارنة بسلفه منظمة الوحدة اإلفريقية

إعالن تعزيز التعاون بني األمم املتحدة "، مت التوقيع على وفعاًل ويف نوفمرب  

، من طرف األمني "لبناء قدرات االحتاد اإلفريقي إطار الربنامج العشري: واالحتاد اإلفريقي

ألفا عمر "، ورئيس مفوضية االحتاد اإلفريقي "كويف عنان"العام لألمم املتحدة أنداك 

 .(3)"كوناري

إذ أن الشراكة القائمة بني األمم املتحدة واالحتاد اإلفريقي يف جمال عمليات السالم  

إذ تدعم األمم . ة القصرية واملتوسطة والطويلة األجلتسعى لتنفيذ هذا الربنامج، ودعم املبادر

املتحدة اجلهود اليت يبذهلا االحتاد اإلفريقي لتعزيز قدراته يف جمال السالم واألمن الدوليني، 

كما تعمل املنظمتان مًعا من خالل آليات خمتلفة يف سياقات قطرية حمددة، باإلضافة إىل 

 .(4) تواجهها القارةاجلهود املبذولة للتصدي للتحديات اليت

، ولالستفادة من اإلجنازات احملققة وقد انتهى العمل على الربنامج العشري يف عام 

من خالل هذا الربنامج، مع مراعاة التحديات القائمة أمام القارة، أقر مؤمتر رؤساء دول 

رواندا يف جويلية وحكومات االحتاد اإلفريقي يف دورته العادية السابعة والعشرون، املنعقدة يف 

إطار جتديد الشراكة بني األمم املتحدة "، برناجًما آخر ليحل حمل الربنامج املذكور، وهو 

 .(5)"-واالحتاد اإلفريقي، بشأن خطة إفريقيا للتكامل والتنمية للفترة 

                                           
A)، رقم ...فريقيت االحتاد اإلتقرير األمني العام لألمم املتحدة عن دعم عمليا  S) ،

 .املرجع السابق

 .نفسهاملرجع  

فريقي، األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية وخاصة االحتاد اإل تقرير األمني العام لألمم املتحدة عن العالقة بني 

 .أفريل  ، املؤرخ يف (S)يف جمال صون السالم واألمن الدوليني رقم 

A)، رقم ...فريقيتقرير األمني العام لألمم املتحدة عن دعم عمليات االحتاد اإل  S) ،

 .املرجع السابق

رقم  ،...فريقيتقرير األمني العام لألمم املتحدة عن تعزيز الشراكة بني األمم املتحدة واالحتاد اإل 

(S) ،املرجع السابق. 
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وتساعد عالقة العمل الوثيقة بني األمانة العامة لألمم املتحدة ومفوضية االحتاد 

حيث . اإلفريقي على تعزيز العالقة بني جملس األمن الدويل وجملس السلم واألمن اإلفريقي

ُدعي املمثلون واملبعوثون اخلاصون لألمني العام لألمم املتحدة إىل تقدمي إحاطات جمللس السلم 

واألمن اإلفريقي، وقد ركزت هذه اإلحاطات على القضايا ذات االهتمام املشترك، مبا يف ذلك 

حلاالت يف بوروندي، مجهورية إفريقيا الوسطى، مجهورية الكونغو الدميقراطية، السودان، ا

ومنع اإلبادة اجلماعية والعنف اجلنسي يف حاالت . الصومال، غينيا بيساو، ليبيا ومدغشقر

 .(1)الزناع

 

 مظاهر التعاون بين االتحاد اإلفريقي واألمم المتحدة: المبحث الثاني

 م واألمن الدوليينفي مجال حفظ السل

االحتاد اإلفريقي واألمم املتحدة، خاصة بني املمارسة العملية أثبتت تعاون وتنسيق إن 

املنظمتني أن  خرية هي يف إفريقيا، فمن مصلحة كلىتوأن غالبية العمليات اليت تقوم هبا هذه األ

جلسيمة حلقوق يكون هناك تبادل للمعلومات واخلربات، والتشارك يف وضع حد لالنتهاكات ا

 ؟هذا التعاونمظاهر فما هي  .اإلنسان يف إفريقيا

وهو ما سيتم توضيحه يف هذا املبحث من خالل تقسيمه إىل مطلبني، حيث يتناول املطلب 

لعمليات األول دعم استراتيجية وقائية شاملة من الزناعات يف إفريقيا، ويتطرق املطلب الثاين ل

.لالحتاد اإلفريقي لدعم املايل واللوجسيتا بني املنظمتني وتقدمي املشتركة

 دعم استراتيجية وقائية شاملة من الزناعات يف إفريقيا :املطلب األول

إن الكم اهلائل للزناعات يف إفريقيا، واالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان، واحلاالت 

ولة وضع اخلطرية املوجودة يف بعض الدول اإلفريقية، دفعت االحتاد اإلفريقي إىل حما

استراتيجية وقائية شاملة من الزناعات، منسًقا جهوده مع منظمة األمم املتحدة، من خالل مجع 

 .وفًقا آلليات اإلنذار املبكر والدبلوماسية الوقائية والوساطةاملعلومات وتبادهلا، 

له يف هذا املطلب من خالل فرعني، حيث يتطرق الفرع األول ملنع نشوب وهو ما سنتناو

 .اعات يف إفريقيا، أما الفرع الثاين فيتناول دعم عمليات الوساطة واملفاوضاتالزن

منع نشوب الزناعات يف إفريقيا: الفرع األول

يشكل منع نشوب الزناعات حمور اهتمام الشراكة بني األمم املتحدة واالحتاد اإلفريقي، 

وقد أعربت كلتا . تفحاهلاإذ تعمل املنظمتني مًعا لزنع فتيل التوترات، وحل املشاكل قبل اس

                                           
، (S)، رقم ...فريقيتقرير األمني العام لألمم املتحدة عن التعاون بني األمم املتحدة واالحتاد اإل 

 .املرجع السابق
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املنظمتني عن احلاجة إىل االنتقال من التعاون املخصص والقائم على ردود الفعل، إىل شراكة 

تتسم بطابع استراتيجي أكرب، وترتكز على العمل احلثيث واملتواصل والشامل، إلجياد هنج موحد 

 .إزاء التحديات املشتركة

لدى االحتاد اإلفريقي يف هذا السياق، ، وضع مكتب األمم املتحدة ففي عام 

وبالتعاون مع إدارة السلم واألمن التابعة ملفوضية االحتاد اإلفريقي، إطاًرا مشترًكا لتعزيز 

ودعا اإلطار إىل اختاذ مبادرات مشتركة أو منسقة جيًدا يف . الشراكة يف جمال السالم واألمن

لالستفادة مبا متتلكه كل منظمة من . المجماالت منع نشوب الزناعات، وصنع السالم وحفظ الس

 .(1)رأس مال سياسي، وقدرات يف خمتلف مراحل الزناع

وأقر اإلطار املشترك بضرورة االستمرار يف تبادل املعلومات، فيما يتعلق باألسباب 

اهليكلية واملباشرة للزناعات وعالمات اإلنذار املبكر، من أجل تيسري استجابات منسقة يف جماالت 

 .(2)نشوب الزناعات والوساطة منع

وعليه، ومتاشًيا مع تزايد التعاون املؤسسي يقوم مكتب األمم املتحدة لدى االحتاد 

بتعزيز قدراته حىت يتسىن له القيام بأنشطة منتظمة الستطالع  اإلفريقي منذ عام 

شتركة، والعمل األجواء مع مفوضية االحتاد اإلفريقي، وتبادل املعلومات، وإعداد الرسائل امل

 .(3)حيثما أمكن على مواءمة العمل الدبلوماسي الوقائي وجهود الوساطة

كتب أيًضا بتيسري إجراء اتصاالت منتظمة بني املقر والبعثات امليدانية يف ويقوم امل

إفريقيا من جهة، ومفوضية االحتاد اإلفريقي من جهة أخرى، للتشاور بشأن املسائل 

 .(4)االستراتيجية، بغية تعزيز املواقف املشتركة

عندما حاول  وقد أمثر التعاون يف بعض احلاالت عن جناحات هامة، فعلى سبيل املثال 

، للسماح له بالترشح تعديل الدستور يف بوركينافاسو يف أكتوبر " بليز كومباوري"الرئيس 

لوالية أخرى، تعاونت األمم املتحدة من خالل ممثل أمينها العام لغرب إفريقيا مع االحتاد 

زمة اليت اإلفريقي واجلماعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا، تعاوًنا وثيًقا من أجل حل األ

                                           
، رقم ...تقرير األمني العام لألمم املتحدة عن تعزيز الشراكة بني األمم املتحدة واالحتاد اإلفريقي 

(//S)املرجع السابق ،. 

 .نفسه املرجع 

مواجهة : جملس األمن واملنظمات اإلقليمية بشأنالدويل قرار جملس األمن : ملزيد من التفاصيل أنظر 

Sللسالم واألمن الدوليني رقم التحديات اجلديدة  RESأكتوبر  ، املؤرخ يف. 

، رقم ...تحدة واالحتاد اإلفريقيتقرير األمني العام لألمم املتحدة عن تعزيز الشراكة بني األمم امل 

(//S)املرجع السابق ،. 
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وعملت املنظمات مًعا لدعم عملية االنتقال السلمي يف البلد، مبا يف ذلك من . ترتبت عن ذلك

 .(1)خالل إنشاء الفريق الدويل ملتابعة العملية االنتقالية ودعمها يف بوركينافاسو

، اضطرب سري العملية االنتقالية، بفعل انقالب مت بقيادة احلرس سبتمرب  ويف 

سي، وإثر التعبئة الشعبية اليت قادها ناشطون يف مجيع أوحاء البلد، بدعم من القوات الرئا

النظامية، ومبصاحبة ضغوط شديدة من اجملتمع الدويل، السيما من األمم املتحدة واالحتاد 

اإلفريقي واجلماعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا، أين مت جتميد عضوية بوركينافاسو يف 

، وأجرب قادة االنقالب على التخلي عن السلطة وعادت سبتمرب  قي يف االحتاد اإلفري

 .املؤسسات االنتقالية الوطنية إىل عملها

وساهم النهج املشترك الذي اعتمدته كل من األمم املتحدة واالحتاد اإلفريقي واجلماعة 

د اإلفريقي، يف إمتام االقتصادية لدول غرب إفريقيا، بتسيري من مكتب األمم املتحدة لدى االحتا

العملية االنتقالية يف بوركينافاسو بنجاح، مّما شكل دلياًل حّيا على مزايا التفاهم املشترك، 

 .(2)والتعاون الوثيق والشراكة يف جمال منع نشوب الزناعات

 دعم عمليات الوساطة واملفاوضات: الفرع الثاين

نطاق الشراكة بني املنظمتني، فوفًقا تعد الوساطة أحد اجملاالت اليت توسع فيها كثرًيا 

من ميثاق األمم املتحدة، اليت تنص على أن على جملس األمن أن يشجع على  للمادة 

االستكثار من احلل السلمي للمنازعات احمللية بطريق التنظيمات اإلقليمية، عملت إدارة الشؤون 

القدرات املؤسساتية يف جمال السياسية عن كثب مع مفوضية االحتاد اإلفريقي، من أجل بناء 

الوساطة، مبا يف ذلك توفري الدعم إلنشاء استراتيجية الوساطة لالحتاد، وتبادل الدروس 

 .(3)واخلربات، وتعزيز التنسيق يف هذا اجملال

ويتمثل اهلدف النهائي لألمانة العامة لألمم املتحدة ومفوضية االحتاد اإلفريقي يف 

اكات، يف جمال الوساطة القائمة بني املنظمتني على املستوى تعزيز الدعم املقدم إىل الشر

 اتـوتضم هذه الشراكة أيًضا اجلماع. العمليايت، وبالتايل حتسني نوعية صنع السالم يف إفريقيا

 

 

                                           
، رقم ...تقرير األمني العام لألمم املتحدة عن تعزيز الشراكة بني األمم املتحدة واالحتاد اإلفريقي

(//S)املرجع السابق ،.  

 .املرجع نفسه 

، (S//)، رقم ...األمم املتحدة واالحتاد اإلفريقي تقرير األمني العام لألمم املتحدة عن التعاون بني 

 .املرجع السابق
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االقتصادية اإلقليمية، مبا يف ذلك اجلماعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا، واجلماعة 

 .(1)يئة احلكومية الدولية املعنية بالتنميةاإلمنائية للجنوب اإلفريقي، واهل

وعلى املستوى العمليايت، عملت األمم املتحدة عن كثب مع االحتاد اإلفريقي واجلماعات 

، غينيا الصومال، (السودان) دارفوراالقتصادية اإلقليمية يف عمليات الوساطة، مبا يف ذلك 

 .جارًيا يف الكثري من هذه احلاالت وال يزال التعاون. بيساو، كوت ديفوار، كينيا ومدغشقر

غري أنه من املهم مالحظة أن الشراكة بني األمم املتحدة واالحتاد اإلفريقي يف جمال 

وتنفذ الشراكة يف جمال . الوساطة، هي عمل قيد اإلجناز ومل يبلغ بعد كامل إمكانياته

ىل بذل مزيد من الوساطة بني املنظمتني يف كثري من األحيان بشكل مرجتل، ومثة حاجة إ

اجلهود، بغية حتسني التعاون يف مراحل وضع تصور لعمليات السالم والتخطيط هلا وتنفيذها، 

 .(2)ويف ترمجة اإلنذار املبكر إىل إجراءات فّعالة، من خالل تعزيز القدرات على االستجابة

ة وهلذا يقوم مكتب األمم املتحدة لدى االحتاد اإلفريقي، وإدارة الشؤون السياسي

باألمانة العامة لألمم املتحدة بدعم االحتاد اإلفريقي يف جمال ختطيط وتطوير قدرات وهياكل 

 .دعم الوساطة يف املفوضية، وذلك عن طريق تقاسم اخلربات واملشورة التقنية

كما أن عدًدا من كبار الوسطاء يف االحتاد اإلفريقي شارك يف احللقات الدراسية الرفيعة 

، عن عمليات الوساطة الشاملة متها األمم املتحدة يف مارس وماي املستوى، اليت نظ

، بتنسيق دورة تدريبية عن حتليل الزناع، ُنظمت لفائدة وقامت اإلدارة يف أوت . للجميع

موظفي مكتب األمم املتحدة لدى االحتاد اإلفريقي، واهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية، 

 .ة للمؤمتر الدويل املعين مبنظمة البحريات الكربىواألمانة التنفيذي

وكمثال على دعم عمليات الوساطة واملفاوضات، تعمل األمم املتحدة واالحتاد اإلفريقي، 

فإضافة إىل . ومجاعة شرق إفريقيا وشركاء آخرين من أجل إجياد حل لألزمة يف بوروندي

تحدة إىل منطقة البحريات الكربى، جنحت اجلهود املبذولة بقيادة مبعوث األمني العام لألمم امل

بعثة األمم املتحدة ملراقبة االنتخابات يف بوروندي، ورئيس مكتب األمم املتحدة اإلقليمي لوسط 

إفريقيا، وممثل األمني العام لألمم املتحدة لدى االحتاد اإلفريقي، بالتنسيق مع املمثل اخلاص 

 ريقيــــاد اإلفـــحريات الكربى، ورئيس مكتب االحتلرئيس االحتاد اإلفريقي املعين مبنطقة الب

 

                                           
، (S//)، رقم ...تقرير األمني العام لألمم املتحدة عن التعاون بني األمم املتحدة واالحتاد اإلفريقي

 .املرجع السابق

 .املرجع نفسه 
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لالتصال لدى بوروندي، يف التحاور مع قيادات بوروندي وزعماء آخرين يف املنطقة، للمساعدة 

 .(1)على هتدئة التوترات املتفاقمة، والعنف املتصاعد يف بوروندي

تمع الدويل ، كثف اجملويف أعقاب تدهور األوضاع يف بوروندي يف أواخر عام 

وقدم مكتب . اجلهود الدبلوماسية املبذولة، للتوصل إىل عملية سياسية عن طريق التفاوض

األمم املتحدة لدى االحتاد اإلفريقي، مبساعدة من خربات تقنية متخصصة من املقر، دعًما على 

صعيد العمليات إىل االحتاد، للمعاونة يف وضع خطط طوارئ، من أجل معاجلة الشواغل 

 .(2)سياسية واألمنيةال

وقد أذن جملس السلم واألمن اإلفريقي بنشر البعثة اإلفريقية للوقاية واحلماية يف 

بوروندي، إال أن احلكومة رفضت ذلك، ويف الدورة العادية السادسة والعشرين ملؤمتر رؤساء دول 

وإرسال وفد  ، تقرر تأجيل نشر البعثة،وحكومات االحتاد اإلفريقي، املنعقدة يف جانفي 

ويف نفس الشهر زار وفد من جملس األمن بوروندي لدعوة . رفيع املستوى للتحاور مع السلطات

مجيع أصحاب املصلحة املعنيني إىل العمل من أجل إجراء حوار شامل للجميع وشفاف، ومنع 

حيث ، أجرى األمني العام لألمم املتحدة زيارة لبوروندي، ويف شهر فيفري . تصاعد العنف

.أعرب عن التزام املنظمة القوي بالسالم واالستقرار والتنمية يف ذلك البلد، ويف املنطقة عموًما

لالحتاد  الدعم املايل واللوجسيتتقدمي و بني املنظمتني العمليات املشتركة :الثاين طلبامل

 اإلفريقي

تحدة يف جمال فريقي واألمم املبني االحتاد اإل والتنسيق من املظاهر العملية للعالقة

جند نشر القوات املشتركة يف إطار العمليات املشتركة، وتقدمي حفظ السلم واألمن الدوليني 

من خالل  طلبحه يف هذا امليضيتم توفريقي، وهو ما سالدعم املايل واللوجسيت لالحتاد اإل

حدة، أما الفرع بني االحتاد اإلفريقي واألمم املت العمليات املشتركة ، فالفرع األول يتناولنيعرف

 لالحتاد اإلفريقي الدعم املايل واللوجسيتلتقدمي  الثاين يتطرق

 بني االحتاد اإلفريقي واألمم املتحدة العمليات املشتركة :الفرع األول

فظ السلم واألمن فريقي واألمم املتحدة يف جمال حبني االحتاد اإل العمليات املشتركة إن

 .فريقي واألمم املتحدة يف دارفورلية املختلطة لالحتاد اإل، تربز بشكل واضح يف العمالدوليني

ن افريقي أخذ على عاتقه مهمة التدخل يف دارفور، خاصة وأن السودان كفإذا كان االحتاد اإل

                                           
، رقم ...راكة بني األمم املتحدة واالحتاد اإلفريقيتقرير األمني العام لألمم املتحدة عن تعزيز الش 

(//S)املرجع السابق ،. 

 .املرجع نفسه 
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االحتاد  تفريقية، إال أن الصعوبات املالية واللوجستية اليت واجهيرفض تدخل الدول غري اإل

الصادر عن جملس  تلطة، وذلك مبوجب القرار رقم فريقي، دفعت إىل إنشاء بعثة خماإل

 .جويلية  األمن بتاريخ 

وقد أبدت السودان موافقتها على نشر العملية املختلطة يف دارفور بعد املشاورات الرفيعة 

بابا يف أفريقي واألمم املتحدة مع حكومة السودان، يف أديس املستوى، اليت أجراها االحتاد اإل

وقد مت تأكيد نتائج هذه املشاورات بكاملها يف اجتماع جملس األمن مع رئيس .  جوان 

على أن تكون العملية املختلطة ذات طابع . جوان  مجهورية السودان يف اخلرطوم، يف 

 .(1)فريقيةإفريقي غالب، وأن يستجلب جنودها قدر اإلمكان من البلدان اإل

 نسيقفريقي واألمم املتحدة هو شكل من أشكال التحتاد اإلفنشر القوات املشتركة بني اال

بني املنظمتني، هذا التعاون القائم على التقسيم اجلديد للمهام بني األمم املتحدة والتعاون 

واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية، حيث يتم استخدام الفرص اليت تتيحها املنظمات 

 .(2)األساسي ومسؤولية جملس األمن اإلقليمية، مع ضمان يف نفس الوقت الدور

 لالحتاد اإلفريقي الدعم املايل واللوجسيتتقدمي : ثاينالفرع ال

تتظافر جهوده مع األمم  تفرض عليه أن فريقياالحتاد اإل املتاحة لدىمكانيات اإل إن

مكانيات املادية فضعف اإل .املتحدة، لتحقيق مهامه يف جمال حفظ السالم وصنع وبناء السالم

فريقي، حتتم عليه التعاون مع األمم املتحدة وشركاء آخرين، حىت اللوجستية لدى االحتاد اإلو

 .يقدموا له يد العون

ا على األمم املتحدة أن كما أنه ولضمان استمرارية عمل املنظمات اإلقليمية، كان لزاًم

ونته، خاصة ما فريقي، واستدامة هذا التمويل ومرتعزز إمكانيات التنبؤ بتمويل االحتاد اإل

 .(3)يتعلق منه بتوفري التمويل واملعدات والدعم اللوجسيت

فريقي، ا الدعم املايل واللوجسيت الذي قدمته األمم املتحدة لالحتاد اإلوقد بدى واضًح

مسحت  فمثاًل. رفورايف عمليات التدخل اليت قام هبا هذا األخري، سواء يف بوروندي، الصومال ود

                                           
فريقي واألمم املتحدة يف ، بشأن العملية املختلطة لالحتاد اإل(RES/S//)قرار جملس األمن رقم ()

 .جويلية  دارفور، املؤرخ يف 

Gabriel AMVANE, Les rapports entre l’ONU et l’Union Africaine en matière de paix et de 

sécurité sur le continent Africain, éditions Publibook, Paris, 2012, p. 73. 
فريقية، أطروحة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة فريقي يف فض الزناعات اإلعبد السالم معزيز، دور االحتاد اإل()

 .-، ص ص -عنابة،  -باجي خمتار
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فريقي واألمم م املتحدة بإنشاء حساب خاص للعملية املختلطة لالحتاد اإلاجلمعية العامة لألم

 .(1)مليون دوالر إلنشاء العملية املختلطة رفور، واعتمدت مبلغ ااملتحدة يف د

 :خاتمة

إن دراسة آليات ومظاهر التعاون بني االحتاد اإلفريقي واألمم املتحدة يف جمال حفظ 

نا عن وجود شراكة استراتيجية فّعالة بني جملس األمن الدويل السلم واألمن الدوليني كشف ل

وجملس السلم واألمن اإلفريقي، وبني األمانة العامة لألمم املتحدة ومفوضية االحتاد اإلفريقي، 

حيث متكنت هذه اآلليات من ترمجت هذه العالقة على . باعتبارها آليات للتعاون بني املنظمتني

االحتاد اإلفريقي الستراتيجية وقائية شاملة ملنع الزناعات، أرض الواقع، من خالل وضع 

مدعمة من طرف األمم املتحدة، وذلك بدعمها لعمليات الوساطة واملفاوضات اليت يقوم هبا 

وكذا من خالل العمليات املشتركة بني املنظمتني، وذلك بنشر القوات . االحتاد اإلفريقي

 . املايل واللوجسيت لالحتاد اإلفريقياملشتركة، وتقدمي األمم املتحدة للدعم 

 .إذ ويف ختام هذه الدراسة ميكن رصد جمموعة من النتائج، مع وضع بعض االقتراحات

 :النتائج -أ

إذا كان ميثاق األمم املتحدة يقر جمللس األمن الدويل املسؤولية الرئيسية حلفظ  -

مل بالتنسيق معه طبًقا للفصل الثامن، السلم واألمن الدوليني، وأن على املنظمات اإلقليمية أن تع

فإن القانون التأسيسي لالحتاد اإلفريقي والربوتوكول املنشئ جمللس السلم واألمن اإلفريقي ضمَّا 

نوًعا من الغموض والتناقض، فتارة مينح الربوتوكول املنشئ جمللس السلم واألمن اإلفريقي 

ن الدويل، وتارة مينحها جمللس السلم واألمن مسؤولية حفظ السلم واألمن يف إفريقيا جمللس األم

 .اإلفريقي

السلم واألمن الدوليني  حفظاملسؤولية الرئيسية عن وما جيب التأكيد عليه هنا هو أن 

ا، ليس العمل اإلقليمي أصبح ضرورًي إال أن، (األمم املتحدة)الدويلتقع على عاتق جملس األمن 

خالل التفويض والتعاون مع جهود األمم املتحدة، فقط لتخفيف العبء عن األمم املتحدة، من 

وهو ما عمل  .ولكن خللق شعور من املشاركة والتوافق يف الشؤون الدولية للمنظمات اإلقليمية

عليه االحتاد اإلفريقي، حيث أنشأ جملس السلم واألمن اإلفريقي كجهاز يتوىل مسؤولية حفظ 

يق جهوده مع جملس األمن الدويل، وذلك لتخفيف السلم واألمن الدوليني يف إفريقيا، وذلك بتنس

كما تعمل األمانة العامة لألمم . العبء عنه، حيث يعقد اجمللسني اجتماعات تشاورية سنوية

 .املتحدة ومفوضية االحتاد اإلفريقي على دعم هذه اجلهود

                                           
 .ص  ،املرجع السابقعبد السالم معزيز،  ()
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وهلذا تقع العالقة بني جملس األمن الدويل وجملس السلم واألمن اإلفريقي يف صميم 

لشراكة االستراتيجية العامة بني املنظمتني، واليت تتزايد باّطراد هبدف إقامة شراكة أكثر ا

من الربوتوكول  اتساًقا وفعالية، يف إطار الفصل الثامن من ميثاق األمم املتحدة، واملادة 

 . املنشئ جمللس السلم واألمن اإلفريقي

األمم املتحدة والوكاالت التابعة مع  تهتعزيز وتطوير االحتاد اإلفريقي لشراكإن  -

مبعزل  ،بعدم قدرته على ترمجة أهدافه ومبادئه كمؤسسة منفردة نهم اعتراًفاهلا قد يشكل 

 وقد ميثل ذلك. عن اآلليات اإلقليمية والدولية العاملة يف جمال حفظ السلم واألمن الدوليني

، وتكريس فكرة عات القارةاالبتعاد عن تدويل صرا القادة األفارقة يف ا مع رغبةتناقًض

لن يستطيع مبفرده  هفاالحتاد اإلفريقي على يقني أن ،"احللول اإلفريقية للمشاكل اإلفريقية"

 .حل كل اخلالفات والصراعات يف القارةاحملدودة بإمكانياته املادية واللوجستية و

حبفظ السلم ن التعاون بني األمم املتحدة واالحتاد اإلفريقي يف املسائل املتعلقة إ-

ال يتجزأ من األمن اجلماعي  يعترب جزًء ،واألمن الدوليني، مبا يتناسب والعمل اإلقليمي

 . املنصوص عليه يف ميثاق األمم املتحدة

 :االقتراحات -ب

جملس السلم واألمن اإلفريقي وعالقته مبجلس األمن ضرورة توضيح اختصاصات  -

ىت يتم حبث املسائل اليت حتظى باالهتمام املشترك الدويل، كآليات تنسيقية بني املنظمتني، ح

ذين فالواقع العملي يفرض وجود توافق وانسجام يف أعمال ه. يف جمال السلم واألمن الدوليني

 .إحالل السالم واألمن يف القارةللوصول إىل  اجلهازين،

تعاون تفعيل دور املنظمات اإلقليمية يف جمال تسوية الزناعات وتوثيق الشراكة وال -

مع األمم املتحدة، واليت تندرج يف سياق إعادة توزيع السلطات بني النوعني من املنظمات، وإصالح 

إعطاء األولوية للمنظمات اإلقليمية السيما االحتاد اإلفريقي ذلك أن . منظومة األمم املتحدة

يثاق اليت متنح من امل ال يتعارض مع املادة  يف حتقيق السلم واألمن واالستقرار يف إفريقيا

 .االختصاص األصيل يف حفظ السلم واألمن الدوليني الدويل جملس األمن

تعزيز وتطوير التعاون بني االحتاد اإلفريقي واألمم املتحدة واملنظمات دون  -

، والتحديات الكربى اليت ة ونقص خربتهدودن االحتاد وبإمكانياته احملاإلقليمية يف إفريقيا، أل

خصوصية القارة اإلفريقية من حيث عدم االستقرار السياسي، ووقوع الزناعات  تواجهه، السيما

ال ميكنه مبفرده حل الزناعات يف املسلحة، وانتشار الفقر والتخلف االقتصادي والتكنولوجي، 

ا يف جمال حفظ السلم واألمن ا أنه ليس مبقدوره العمل منفرًديعي جيًد فاالحتاد القارة،

.الدوليني
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 :راجعقائمة الم

 :باللغة العربية -أوال

 :الكتب -أ

أجهزة األمم املتحدة، اجلزء الثاين، الطبعة األوىل، دار احلامد للنشر  -حسني الفتالوي، األمم املتحدة  سهيل -

 .والتوزيع، عّمان، 

 .ر، اجلزائمعمر بوزنادة، املنظمات اإلقليمية ونظام األمن اجلماعي، ديوان املطبوعات اجلامعية،  -

 :األطروحات واملذكرات اجلامعية -ب 

فريقية، أطروحة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة فريقي يف فض الزناعات اإلعبد السالم معزيز، دور االحتاد اإل -

 .-عنابة،  -باجي خمتار

، لسلم واألمن الدولينينزار عبديل، العالقة بني منظمة األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية يف جمال حفظ ا -

  –عنابة،  –مذكرة ماجستري، كلية احلقوق، جامعة باجي خمتار 

 :الوثائق -جـ

 .لعام  ميثاق األمم املتحدة -

 .القانون التأسيسي لالحتاد اإلفريقي لعام  -

 .الربوتوكول املنشئ جمللس السلم واألمن اإلفريقي لعام  -

 :س األمن الدويل وحماضر جلساتهقرارات جمل -د

Sرقم  الدويلقرار جملس األمن  - RES، مواجهة : جملس األمن واملنظمات اإلقليمية بشأن

 .أكتوبر  املؤرخ يفللسالم واألمن الدوليني، التحديات اجلديدة 

 .نوفمرب  املؤرخ يف  ،S/RES/1640(2005) رقم االريتريي -بشأن الزناع اإلثيويب قرار جملس األمن -

فريقي واألمم املتحدة يف ، بشأن العملية املختلطة لالحتاد اإل(RES/S//)قرار جملس األمن رقم  -

 .جويلية  دارفور، املؤرخ يف 

فريقي الشراكة بني األمم املتحدة واالحتاد اإل: احملضر احلريف جللسة جملس األمن حول عمليات السالم -

 .ديسمرب  بتاريخ  ة، املنعقد(S/PV.7343) وتطورها رقم

ىل مجهورية إفريقيا الوسطى وإثيوبيا وبوروندي، مبا يف ذلك االحتاد إتقرير بعثة جملس األمن املوفدة  -

 .جوان  ، املؤرخ يف () فريقي رقماإل

 :تقارير األمني العام لألمم املتحدة -ه

األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية وخاصة االحتاد  ير األمني العام لألمم املتحدة عن العالقة بنيتقر -

 .أفريل  ، املؤرخ يف ()فريقي، يف جمال صون السالم واألمن الدوليني رقم اإل

إلقليمية واملنظمات األخرى رقم تقرير األمني العام لألمم املتحدة عن التعاون بني األمم املتحدة واملنظمات ا -

 .أوت  ، املؤرخ يف ()

فريقي حلفظ السالم اليت تأذن هبا األمم املتحدة تقرير األمني العام لألمم املتحدة عن دعم عمليات االحتاد اإل -

A) رقم S)،  أكتوبر  املؤرخ يف. 
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لألمم املتحدة عن التعاون بني األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية واملنظمات األخرى رقم  تقرير األمني العام -

 .أكتوبر   ، املؤرخ يف()

فريقي يف شؤون السالم واألمن رقم تقرير األمني العام لألمم املتحدة عن التعاون بني األمم املتحدة واالحتاد اإل -

 .ديسمرب  املؤرخ يف ،()

تقرير األمني العام لألمم املتحدة عن التعاون بني األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية واملنظمات األخرى رقم  -

 .أوت  رخ يف ؤ، امل()

فريقي فيما يتعلق بقضايا د اإلتقرير األمني العام لألمم املتحدة عن تعزيز الشراكة بني األمم املتحدة واالحتا -

، املؤرخ (S)فريقي رقم فريقيا، مبا يف ذلك عمل مكتب األمم املتحدة لدى االحتاد اإلإالسالم واألمن يف 

 .سبتمرب  يف 

 :األجنبية املراجع -ثانيا

 :الكتب -أ
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